Πάτρα 8 Φεβρουαρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 5η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την 8η Φεβρουαρίου 2019
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Έγκριση του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών της υπ’ αριθμ. 2697/606/04.01.2019 διακήρυξης 16ης
Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχων, χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας, για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού
προϋπολογισμού 760.283,12 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 206/2019

2. Έγκριση δαπάνης μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ηλείας,
για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα του σχολικού έτους 20182019 όπως αυτά παρουσιάζονται στους αναλυτικούς πίνακες, στην
επισυναπτόμενη εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, που
αφορά την επιδότηση μαθητών , οι οποίοι μεταφέρονται με ευθύνη
των γονέων τους, των νόμιμων επιτρόπων τους ή και των ιδίων,
βάσει χιλιομετρικής απόστασης του τόπου κατοικίας τους από τη
σχολική μονάδα που φοιτούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
3, παρ. 1β της αριθ. 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α. και τη διάθεση της
σχετικής πίστωσης μέχρι του ποσού των 5.688,21 ευρώ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 207/2019

3. Ανάληψη δαπάνης ποσού 800,00 € και ορισμός συνηγόρου
υπεράσπισης του κ. Ιωάννη Ρόδη, Πολιτικού Μηχανικού
Προϊσταμένου του Τ.Ω.Ε. της ΔΤΕ - ΠΔΕ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 208/2019

4. Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 595,20 € και ορισμός
Δικηγόρου για την σύνταξη γνωμοδότησης προς το Περιφερειακό
Συμβούλιο επί πρότασης συμβιβαστικής επίλυσης της από 15-6-2015
και με αριθ. κατάθεσης 37/2015 αγωγής ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Πατρών.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 209/2019

5. Έγκριση δαπάνης επιδικασθέντος ποσού κατόπιν έκδοσης της
228/2011 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 210/2019
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Πατρών και της 629/2014 απόφασης του Συμβουλίου της
Επικρατείας επί της 1202/27.12.2002 αγωγής του Κωνσταντίνου
Μπρίνια και διάθεση πίστωσης ποσού Τριών χιλιάδων διακοσίων
ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκτώ (3.298,78) από τον
προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2019.
6. Έγκριση δαπάνης για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού Συνεργάτη
του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Ε και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού 16.275,59 ευρώ από τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας / Π.Ε. Αχαΐας έτους 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 211/2019

7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1958/2018 (ΑΔΑ: 7Δ107Λ6-ΟΓΛ)
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε: α) το Νο 3 πρακτικό
(αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού
ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού άνω των ορίων
(διεθνούς) της παρ. γ΄ του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 για την
ανάδειξη αναδόχων για το έργο: «Προμήθεια τροφίμων και Βασικής
Υλικής Βοήθειας για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ/FEAD) της Κοινωνικής
Σύμπραξης της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Α/Α
ΕΣΗΔΗΣ:4618, β) ο ορισμός ως οριστικού αναδόχου και η οριστική
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ομάδα Δ
«Νωπά προϊόντα» (Τυρί Φέτα) στην εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.» με προσφερόμενη τιμή 5,75 €/κιλό,
ήτοι συνολική τιμή 502.731,07 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» και
γ) η έγκριση δαπάνης και η διάθεση πίστωσης ποσού 502.731,07 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στην εταιρία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.» για την προμήθεια των ειδών της
ομάδας Δ «Νωπά προϊόντα» (Τυρί Φέτα), ως προς την έγκριση
δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 329.326,00 ευρώ στο έτος
2019 για τη συνέχιση εκτέλεσης του υπολοίπου της υπ’ αρ.
380089/7746/3-12-2018 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.»
για την προμήθεια «ΦΕΤΑΣ Π.Ο.Π.» ΟΜΑΔΑ Δ΄ ΝΩΠΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ».

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 212/2019

8. Τροποποίηση της 2160/2018 αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής
της Π.Δ.Ε. ως προς την δαπάνη ποσού 472.620,70 ευρώ με Φ.Π.Α.
που θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του έτους 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 213/2019

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.334,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Εθνική Συνομοσπονδία

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 214/2019
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Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) στην από κοινού διοργάνωση και
διεξαγωγή διήμερου συνέδριου στις 16/2/2019 και 17/2/2019 στην
Πάτρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων κοινωνικών, πολιτικών
φορέων και ατόμων από όλη την Ελλάδα, με θέμα «Σύγχρονες
προσεγγίσεις στην κοινωνική ένταξη & στη συμμετοχή των Ατόμων
με Αναπηρία στην κοινωνία – Διεθνής Σύμβαση ΟΗΕ για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία & ο ρόλος της Περιφερειακής
& Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.486,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη διενέργεια προγραμμάτων
σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο (θεματικό πάρκο
«Εθισμός και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο») της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σε συνεργασία με επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό
που αποτελείται από στελέχη Δημόσιας Υγείας της Π.Δ.Ε, ομάδα
ψυχολόγων και αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ, εκπαιδευτικοί της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλοι
εμπλεκόμενοι φορείς που θα πραγματοποιηθούν στην ΠΕ
Αιτωλοακαρνανίας (Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ναύπακτος) και στην ΠΕ
Αχαΐας Αίγιο και Κλειτορία) από τις 18/2/2019 έως 18/3/2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 215/2019

11. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας
μετακίνησης – διαμονής - ημερήσιας αποζημίωσης, ποσού 850,00 €,
του υπαλλήλου Λαυρέντιου Βασιλειάδη για την παρουσία του στο
«Sympossio Greek Gourmet Touring 2019» που θα διοργανωθεί την
14η Φεβρουαρίου 2019 στο Μιλάνο της Ιταλίας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 216/2019

12. Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων & εκτός έδρας
μετακίνησης – διαμονής - ημερήσιας αποζημίωσης, ποσού 708,00 €,
της υπαλλήλου Σπυράκη Ελένης (Προϊσταμένη ΔΙΑΠ) και του
Σωτήρη Μιχαλόπουλου (μέλος ΠΣΕΚ) στην 6η συνάντησης του
Δικτύου για το συντονισμό της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
(RIS3).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 217/2019

13. Έγκριση Α’ τροποποίησης του
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 218/2019

προϋπολογισμού

της

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Μπράμος
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